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Примітка
* В упаковках з кількома трубками 

постачаються додаткові трубки, 
зарядні пристрої та адаптери 
живлення.

** У деяких країнах спочатку 
слід під'єднати адаптер до 
двожильного мережевого 
кабелю, а потім під'єднати 
двожильний мережевий кабель 
до роз'єму для телефону.

Увага
Використовуйте лише батареї та • 
адаптер живлення, що входять у 
комплект.

Комплектація упаковки
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Базова станція (XL375) Базова станція (XL370)

Зарядний 
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Під'єднання базової станції
Роз'єм для 
телефону

Роз'єм для 
кабелю живлення

Адаптер 
джерела 
живлення

Роз'єм для 
кабелю живлення

Зарядний 
пристрій для 
додаткової 

трубки

Базова 
станція 

телефону
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Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:1 
вхідного роз'єму постійного струму на дні базової станції;• 
розетки на стіні.• 

Під'єднайте два кінці адаптера живлення до (для упаковок з 2 
кількома трубками):

вхідного роз'єму постійного струму на дні зарядного • 
пристрою для додаткової трубки;
розетки на стіні.• 

Під'єднайте два кінці двожильного мережевого кабелю до:3 
роз'єму для телефону на дні базової станції;• 
роз'єму для телефону на стіні.• 

1  Під'єднання



2  Встановлення
Встановлення трубки

Заряджати 16 годин

Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед 1 
заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з 
інформацією щодо батарей.
Щоб зарядити трубку, поставте її на базову станцію. Якщо 2 
трубку встановлено на базову станцію належним чином, чути 
звук встановлення.

Трубка починає заряджатися. »

Примітка. Перед першим використанням заряджайте батареї 
протягом 16 годин.



Налаштування телефону (за необхідності)
Після появи привітання натисніть 1 [OK].
Виберіть свою країну і для підтвердження натисніть 2 [OK].
Встановіть дату і час.3 

Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть клавішу  » / , щоб вибрати [AM] або [PM].
Тепер телефон готовий до використання. »

Перевірка рівня заряду батарей
Якщо трубку не встановлено на базову станцію/
зарядний пристрій, поділки повідомляють про стан 
батареї (повний, середній та низький заряд батареї).
Якщо трубку не встановлено на базову станцію/
зарядний пристрій, поділки переміщаються до 
завершення зарядження.

Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає 
попереджувальний сигнал.
Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.



3  Використання
Виклики

Щоб здійснити виклик, натисніть клавішу •  і 
наберіть номер телефону.
Щоб відповісти на виклик, коли дзвонить телефон, • 
натисніть клавішу .
Щоб завершити виклик, натисніть клавішу • .

Налаштування гучності динаміка
Щоб налаштувати гучність під час виклику, натискайте 
 або .

Додавання контакту до 
телефонної книги

Натисніть кнопку 1 MENU.
Виберіть 2 [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [НОВИЙ ЗАПИС] і 
для підтвердження натисніть [OK].

Введіть ім'я і для підтвердження натисніть 3 [OK].
Введіть номер і для підтвердження натисніть 4 [OK].

Запис повідомлення (лише XL375)
Натисніть кнопку 1 MENU.
Виберіть 2 [АВТОВІДПОВ.] > [ОГОЛОШЕННЯ] і 
для підтвердження натисніть [OK].
Виберіть 3 [ВІДПОВ І ЗАПИС] або [ТІЛЬК.
ВІДПОВ] і для підтвердження натисніть [OK].
Виберіть 4 [ЗАПИС] і для підтвердження натисніть 
[OK].
Після звукового сигналу розпочніть запис близько 5 
від мікрофона.
Щоб припинити запис, натисніть 6 [OK].

Щойно записане повідомлення можна  »
прослухати за допомогою трубки.



Прослуховування повідомлень, записаних на автовідповідачі 
(лише для моделі XL375)
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Увімкнення/вимкнення автовідповідача: Натискайте a .
Прослуховування/зупинення прослуховування записаних b 
повідомлень: Натискайте 29.
Налаштування гучності: Натискайте c + / –.
Прокрутка назад:d 
Під час відтворення повідомлення натискайте ¡, щоб 
відтворити повідомлення спочатку.
У першу секунду відтворення поточного повідомлення 
натискайте ¡, щоб відтворити попереднє повідомлення.
Прокрутка вперед: Щоб перейти до наступного e 
повідомлення, натискайте клавішу ™.
Видалення поточного повідомлення: Натикайте клавішу f X.

Примітка. Додаткові відомості див. у розділі "Автовідповідач" 
у посібнику користувача.



Потрібна допомога?
Посібник користувача
Див. посібник користувача, що додається до телефону.
Довідка в Інтернеті
www.philips.com/support

Ласкаво просимо до клубу Philips
Зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome

Повне або часткове відтворення без письмової згоди власника 
авторських прав забороняється.  
Згадані в тексті товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V. 
чи інших відповідних власників.
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Усі права застережено.
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